
 

 
Generalforsamling 2022 Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin:  
 

Generalforsamlingen afholdt i forbindelse med årsmødet onsdag den 9. marts kl. 16.45 – 18.45, 

Nyborg.   

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår: Ole Carstensen, han vælges.  

Ved dirigenten fastslås at generalforsamlingen er varslet korrekt.  

 

 

2. Valg af referent. 

Bestyrelsen foreslår: Tine Malling og Mette H. Madsen, de vælges.  

 

3. Bestyrelsens korte mundtlige beretning samt uddybning ved spørgsmål fra salen: 

Beretning gives ved Forperson Harald Meyer, er også udsendt pr. mail.  

 

Henrik Salomonsen er udgået af bestyrelsen, han takkes for godt arbejde. Zara udtræder og 

takkes for godt arbejde. (jeg synes det skal stå her selv om formanden sagde det ved middagen). 

Der er det seneste år blevet arbejdet med: 

• Register for eksponeringsmål, hvor der er lavet et forslag i samarbejde med 4 professorer 

efter den norske model. Der bliver forsat undersøgt muligheder for finansiering og det 

videre arbejde herunder hvordan dette skal foregå politisk.  

Den videre finansiering drøftes, samt om det kan kobles til DOC*X. Det oplyses at i Norge 

finansieres det via en fast bevilling til STAMI, og er således på finansloven. Der er behov 

for politisk opbakning i Danmark, så det er forhåbninger om at det kommer med på 

finansloven. Der lægges op til en finansiering på 3-5 millioner årligt.  

 

• Arbejdsmiljøpuljen, som er tiltænkt forebyggende projekter ude på de små virksomheder. 

Der er givet forslag til støj, støv og kemi som også inddrages. Der var ikke politisk 

opbakning til at reservere nogle af pengene til de arbejdsmedicinske afdelinger. Det 

drøftes om pengene kan bruges til registrering af eksponeringsmål, eller 

gruppeundersøgelser ude på virksomhederne?  

Der er afholdt møder med brancheorganisationen for arbejdsmiljørådgiverne og et ønske 

om et tøt samarbejde sammen med disse om projekterne.   

 

• Der er oprettet en masteruddannelse for arbejdsmiljøledelse på SDU. Inger Schaumburg 

deltager i aftagerpanelmøde midt i marts med uddannelsesstart i efteråret 2022. 

Uddannelsen er tiltænkt dem der skal være arbejdsmiljøledere på virksomhederne.  Vi 

håber at arbejdsmedicinere bliver involveret som undervisere, og at emner som 

eksponeringsmålinger, årsagssammenhæng med sygdomme mv bliver emner på 

uddannelsen. 

 

• Gennemgang af underudvalgene i DASAM:  

Der er stiftet 2 nye udvalg: Udvalg mod Social ulighed i sundhed og 

Forebyggelsesudvalget. 

Videreuddannelsesudvalget har færdiggjort målbeskrivelsen, afventer endelig 

godkendelse i SST. Den nye målbeskrivelse træder i kraft fra i år. Man fortsætter under 

den målbeskrivelse man er ansat under, men kan overgå til den nye efter ansøgning. 

Yderligere information ses under punkt 4. I uddannelsesrådet i øst er der åbnet mulighed 

for 6 mdr. sideuddannelse i NFA, i første omgang for Region Øst. 



 

 

• ARMONI, har måtte sige farvel til Ole Carstensen som mangeårig redaktør, han takkes 

for den store indsats. Jesper Rasmusen, ledende overlæge i Odense overtager.  

 

 

Beretningen og dermed også de to nye udvalg godkendes.  

 

4. Spørgsmål til de skriftlige beretninger fra udvalgene, som er sendt forud for GF. 

 

Forebyggelsesudvalget: Astrid Rosenberg Eskildsen orienterer, udvalget blev stiftet i forbindelse 

med workshop på seneste Årsmøde i 2021. Det er blevet diskuteret hvordan vi i vores klinisk 

hverdag kan styrke indsatsen omkring forebyggelse? Konkret vil det blive arbejdet med app 

omkring karrierevejledning for at sikre bedre uddannelsesvejledning i forhold til helbred, fokus 

på forebyggelsesindsats omkring uddannelser og skoler generelt, fokus på arbejdsmedicinsk 

vidensdeling ved arbejdsmiljøuddannelser (AMR), styrket fokus på forebyggelsesindsatsen i den 

arbejdsmedicinske uddannelse og forsat styrkelse af miljømedicin. Næste møde afholdes 22 april 

2022 virtuelt.  Flere er velkomne, interesserede kan henvende sig til udvalget. 

 

Kursusudvalget; Gert Thomsen (formand) orienterer. Der er behov for nye medlemmer. 

Fratrådte medlemmer i 2021 er Iben Brock Jacobsen, Luise Begtrup, Milene Torp Madsen, en 

stor tak for deres indsats i udvalget. 

 Aktuelle medlemmer er Gert og Gitte Højbjerg Jacobsen. Gert Thomsen ønsker at fratræde 

formandsposten, men fortsætter i udvalget.  

Opgaver i kursusudvalget: 

• Kvalitetssikring og udvikling af HU- kurserne 

Fx I 2020 har der været planlagt en udviklingsdag for underviserne som ikke er blevet 

afholdt bl.a. pga. corona. 

• Hvordan kompetencer i hoveduddannelsen kan sikres i HU kurserne.  

• Gennemgå evalueringer fra HU- kurserne,  

• Dialog med underviserne 

 

Forpersonen for kursusudvalget fungerer som hovedkursusleder med drift og kontakt til 

sundhedsstyrelsen. Der gives et mindre honorar til hovedkursusleder/afdeling der varetager 

denne funktion. Det er vigtigt at der også er uddannelseslæger repræsenteret i kursusudvalget.  

 

Årsmødeudvalget; Mette Lausten Hansen (forperson) orienterer, årsmødet afholdes i marts 

måned. Aktuelt er der 5 medlemmer, Rasmus Halskov, Inger Schaumburg, Ole Carstensen, Inge 

Iversen samt Mette Lausten Hansen. I årsmødeudvalget kan man få indflydelse på tema og 

planlægning, der må meget gerne komme et medlem eller 2 mere gerne fra Syd eller Øst.   

 

ICOEPH: Erik Jørs orienterer, der er et ønske om flere medlemmer samt der gøres opmærksom 

på der er landbrugsmiljøkonference i august 2022. 

 

Milene Torp Madsen beretter at delforeningen DBO nedlægges. Det overdrages til VAM. Formuen 

overdrages til DASAM.    

 

5. Forelæggelse af regnskab for 2021 og budget 2022. 

Er udsendt pr. mail til medlemmerne.  

Regnskab 2021: nettoomsætning på 157.921, overskud på ca. 30.000 

Budget 2022: der stilles mod et overskud på 6500.  

Regnskabet godkendes.  

 



 

 

 

6. Fastlæggelse af kontingent. 

Kontingentet fastholdes (Speciallæger: 925 kr. Yngre læger/psykologer: 750 kr. Seniorer på 70 

og derover: 375 kr. Æresmedlemmer: Kontingentfritagelse)  

 

7. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet. 

 

8. Specialets fremtid - drøftelse af arbejdet i underarbejdsgruppe D og forventninger 

til arbejdet. 

Sundhedsstyrelsen er i gang med revision af hele den lægelige videreuddannelse med 4 

arbejdsgrupper og 4 underarbejdsgrupper under arbejdsgruppe 2. Der er bl.a fokus på 

patienternes formodede behov i 2040. I underarbejdsgruppe D vedr. fællesområder og 

specialestruktur for Arbejdsmedicin og Samfundsmedicin deltager: Harald Meyer, Margrethe 

Bordado Sköld og Anette Kærgaard som repræsentanter for DASAM, Tine Malling og Ann 

Lyngberg som repræsentanter for regionerne.  

Arbejdet i sundhedsstyrelsens revision af lægelig uddannelse præsenteres af Harald Meyer, Tine 

Malling, Margrethe Bordado Sköld og Ann Lyngberg.  

Der er planlagt 3 møder med henblik på drøftelse af rammer og snitflader mellem   

socialmedicin/administrativmedicin og arbejdsmedicin  

Første møde har være afholdt med Sundhedsstyrelsen (udskudt fra december til 7/2 22) hvor 

arbejdsmedicin og socialmedicin fremlagde arbejdsområder mm. 

2. møde afholdes den. 19 april, med yderligere drøftelser omkring mulige modeller gående fra 

mere common trunck i uddannelsen til yderligheden evt. sammenlægning. Herefter er der 

planlagt medlemsmøde i DASAM den 25. april 2022 fra 10.00-15.00 i Odense, hvor der er ønskes 

om yderligere drøftelse med alle DASAMS medlemmer, da det er vigtigt med en bred opbakning.  

3. møde afholdes 11. Maj.  

Det er ikke underarbejdsgruppen som tager den endelig afgørelse, men der udarbejdes forslag 

til fremtidig model, som senere skal besluttes politisk formentligt efter juni, uden yderligere 

inddragelse af specialerne. Overordnet arbejdes mod et tættere samarbejde og en evt. 

sammenlægning, men med fastholdelse af arbejdsmedicinens særlige kompetencer.  

 

Faglighed, fleksibilitet og alsidighed er i fokus fra Sundhedsstyrelsens side, der blev til første 

møde givet begrænset information omkring de rammer som der skal arbejdes ud fra.  

 

Fra samfundsmedicinsk side synes man der er brobygningskompetencer, der er modvilje ift. en 

adskillelse af administrativ medicin og socialmedicin, og en bekymring for at bredden vil 

indskrænke kvalitet og fordybelse. Det er således vigtigt at der prioriteres tid i uddannelsen ved 

evt. grenspecialisering.  

 

Der drøftes at det er vigtigt at man i arbejdsgruppen har en grundig beskrivelse af det 

arbejdsmedicinsk område, herunder hvad det er vi kan ift. eksponeringsviden, 

årsagssammenhæng, arbejdspladskendskab og lægefaglig rådgivning.  Udviklingsområdet er 

især inden for det miljømedicinske hvor der behov for yderligere udvikling.   

Der er ønske om en tættere inddragelse af de ledende overlæger og professorerne, det aftales 

at der er fokus på forsat at fremsende vigtig information pr. mail, især inden medlemsmøde 

25/4-2022.   

 

9. Politik om krænkende handlinger i DASAM, YAM og SAP/NAP. 

Astrid Rosenberg Eskildsen, forperson YAM, orienterer om at der er lavet en politik omkring 

krænkende handlinger, udsendt til medlemmerne pr. mail.   



 

 

10. Valg af formand (Harald Meyer er på valg og genopstiller). 

Harald Meyer genvælges.  

 

11. Valg af bestyrelse (Margrethe Bordado Sköld, Zara Ann Stockholm og Inger 

Schaumburg er på valg). 

Zara Stockholm genopstiller ikke, der er ingen nye kandidater.  

SAP har Pernille Thorsen som observatør, hun vil gerne indtræde som medlem hvis der ikke er 

nogen andre kandidater.  

Margrethe Bordado Sköld og Inger Schaumburg genvælges.  

Pernille Thorsen vælges til nyt medlem.  

  

Medlemmer af bestyrelsen er: 

- Inger Schaumburg  

- Gitte Højbjerg Jacobsen  

- Margrethe Bordado Sköld 

- Pernille Melander Thorsen  

- Harald Meyer 

- Milene Torp Madsen 

- Sorosh Taba  

Observatør for YAM: Astrid Rosenberg 

 

12. Valg af revisor og revisor suppleant. 

Gitte Højbjerg Jacobsen kan ikke fortsætte som revisor da hun er medlem af DASAMS bestyrelse. 

Der er ansat en professionel revisor, der kan overvejes vedtægtsændring til næste 

generalforsamling således der ikke skal være en revisor fremadrettet.  

Tine Malling stiller op og vælges.   

 

13. Eventuelt. 

Intet til dette punkt.  

 

Med venlig hilsen 

Mette Hyllegaard Madsen og Tine Malling 


